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COMUNICADO 

 

Assunto: Procedimentos disciplinares decididos a 19.07.2022 no âmbito das competições 

desportivas profissionais.  

Processo disciplinar n.º 88-2021/2022  

O processo disciplinar foi instaurado e remetido à Comissão de Instrutores da Liga em 

06.12.2021, por factos ocorridos com referência ao jogo oficial n.º 21209 (204.01.153), entre a 

CFEA SAD e a SL Benfica SAD (equipa “B”), realizado no dia 29 de novembro de 2021, a contar 

para a Liga Portugal SABSEG. 

Concluída a instrução do processo, cuja direção e encerramento é regulamentarmente da 

competência da Comissão de Instrutores da Liga, esta última remeteu o processo ao Conselho 

de Disciplina no dia 29.06.2022, contendo acusação contra Carlos Bettencourt Abreu Lopes (por 

duas infracções ao disposto no artigo 131º do RDLPFP) e a CFEA – Club Football Estrela SAD (por 

uma infracção ao disposto na alínea a) do artigo118º do RDLPFP. 

Realizada a audiência disciplinar no dia 12.07.2022, o Conselho de Disciplina decidiu a 

19.07.2022 condenar o arguido Carlos Bettencourt Abreu Lopes, pela prática de duas infracções 

disciplinares p. e p. pelo artº 131º, nº 1 do RDLPFP, na pena de suspensão pelo período de 180 

(cento e oitenta) dias e, acessoriamente, na sanção de multa no montante de 4.284,00€ (quatro 

mil duzentos e oitenta e quatro euros) e a arguida  CFEA– Club Football Estrela, SAD, pela 

prática de uma infracção p. e p. pelo artigo 118.º, alínea a), do RDLPFP, na sanção de interdição 

do seu recinto desportivo por 1 (um) jogos e na sanção de multa no montante de 3.570,00€ 

(três quinhentos e setenta euros). 

 

Processo Disciplinar n.º 96 - 21/22 

 

O processo foi instaurado no dia 18.04.2022, na sequência do determinado em sede de decisão 

final no âmbito do Processo Disciplinar n.º 62-2021/2022, e  remetido à Comissão de Instrutores 

da Liga no dia 22.04.2022, tendo por objeto factualidade ocorrida por ocasião do jogo n.º 30701, 

entre a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD e a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, 

realizado no dia 29 de janeiro de 2021, a contar para a Allianz CUP.  
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Concluída a instrução dos autos, cuja direção e encerramento é regulamentarmente da 

competência da Comissão de Instrutores da Liga, esta última remeteu o processo, ao Conselho 

de Disciplina, no dia 06.06.2022, propondo o seu arquivamento, nos termos e para os efeitos do 

artigo 234.º, n.º 1, do RDLPFP. 

 

O membro do Conselho de Disciplina a quem os autos foram distribuídos, ao abrigo do disposto 

no artigo 234.º, n.º 3, alínea c), do RDLPF, por despacho datado de 16.06.2022, decidiu rejeitar 

a proposta de arquivamento formulada pela Comissão de Instrutores da Liga e deduzir acusação 

contra Ricardo Jorge Alves dos Santos, funcionário da Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, pela 

prática do ilícito disciplinar p. e p. nos termos do disposto nos artigos 136.º, n.º 1 e 112.º, n.º 1, 

ex vi artigo 171.º, e conjugado com o disposto no artigo 4.º, n.º 1, alíneas b) e c), todos do 

RDLPFP.  

 

A audiência disciplinar realizou-se no dia 05.07.2022.  

 

No dia 19.07.2022 foi proferida decisão que condena Ricardo Jorge Alves dos Santos, pela 

prática da infração disciplinar p. e p. pelo artigo 136.º, n.º 1, do RDLPFP, aplicável ex vi artigo 

171.º, n.º 1, do RDLPFP, com a sanção de suspensão de 17 (dezassete) dias, e, acessoriamente, 

com a sanção de multa de 28,13 UC, ou seja, 2.870,00 (dois mil oitocentos e setenta euros). 

 

Processo disciplinar n.º 110 - 2021/2022 

Por deliberação aprovada pela Secção Profissional do Conselho de Disciplina no dia 15.02.2022, 

foi ordenada a instauração do Processo de inquérito n.º 18-21/22, a propósito de factos 

ocorridos no jogo n.º 12201, entre a FC Porto SAD e a Sporting CP SAD, realizado no dia 11 de 

fevereiro de 2022, a contar para a Liga Portugal Bwin.  

No dia 09.05.2022, a Comissão de Instrutores apresentou Relatório final, contendo proposta de 

conversão em processo disciplinar, à qual o Conselho de Disciplina aderiu parcialmente, por 

deliberação tirada no dia 17.05.2022, passando o processo disciplinar a ter como Arguidos a FC 

Porto SAD, João Paulo Vieira de Sousa, Coordenador de Segurança da FC Porto SAD, Ricardo 
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Manuel Vasconcelos Carvalho, Diretor de Campo da FC Porto SAD, Carlos Miguel Alves Carvalho, 

Diretor de Segurança da FC Porto SAD, Matheus Reis Lima, jogador da Sporting CP SAD, e Manuel 

Silva, Cláudio Filipe Nova e Carlos Elias, elementos de apoio às ações promocionais da FC Porto 

SAD.  

No dia 22.06.2022, a Comissão de Instrutores deduziu acusação contra todos os Arguidos, à 

exceção de Manuel Silva, Cláudio Filipe Nova e Carlos Elias, elementos de apoio às ações 

promocionais da FC Porto SAD, relativamente aos quais houve proposta de arquivamento do 

processo disciplinar. Em face de tal proposta, foi deduzida acusação por um dos membros do 

Conselho de Disciplina, ao abrigo do artigo 234.º, n.º 3, al. c) do RDLPFP, também contra aqueles 

três elementos, no dia 29.06.2022.  

A audiência disciplinar realizou-se no dia 11.07.2022.  

No dia 19.07.2022, a Secção Profissional do Conselho de Disciplina decidiu:  

(a) Condenar a Arguida FC Porto SAD, pela prática de uma (1) infração disciplinar p. e p. no 

artigo 186.º, n.ºs 1, 2 e 3 [Arremesso de objeto sem reflexo no jogo] do RDLPFP21, em 

sanção de multa de 100 UC; 

(b) Condenar Arguida FC Porto SAD, pela prática de três (3) infrações disciplinares p. e p. no 

artigo 123.º [Entrada e permanência de pessoas não autorizadas] do RDLPFP21, em 

sanção de repreensão e em sanção de multa de 22,5 UC;  

(c) Condenar a Arguida FC Porto SAD de uma (1) infração disciplinar p. e p. no artigo 118.º, 

al. a) [Inobservância qualificada de outros deveres] do RDLPFP21, por incumprimento 

dos deveres inscritos nas alíneas a) e j) do n.º 1 do artigo 35.º do RCLPFP21, em sanção 

de interdição do recinto desportivo de dois (2) jogos e em sanção de multa no 

montante de 125 UC,  

- De onde resulta, em cúmulo material, sanção de repreensão, sanção de interdição de 

recinto desportivo por 2 (dois) jogos e sanção de multa de 247,5 UC, a que corresponde o 

montante de 25.245,00€ (vinte e cinco mil duzentos e quarenta e cinco euros).   

(d) Condenar o Arguido João Paulo Vieira de Sousa, Coordenador de Segurança da FC Porto 

SAD, pela prática de uma (1) infração disciplinar p. e p. no artigo 141.º, n.º 1 

[Inobservância de outros deveres] do RDLPFP21, por violação dos deveres inscritos nos 
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artigos 51.º, n.º 1 e 55.º, n.º 7 do RCLPFP21 e do artigo 19.º, n.º 1 do RDLPFP21, em 

sanção de multa no montante de 1530,00€ (mil quinhentos e trinta euros).  

(e) Condenar o Arguido Ricardo Manuel Vasconcelos Carvalho, Diretor de Campo da FC 

Porto SAD, pela prática de uma (1) infração disciplinar p. e p. no artigo 141.º do 

RDLPFP21 [Inobservância de outros deveres], por violação do disposto no artigo 54.º, n.º 

6, al. h) e i) do RCLPFP21, em sanção de multa no montante de 918,00€ (novecentos e 

dezoito euros).   

(f) Condenar o Arguido Carlos Miguel Alves Carvalho, Diretor de Segurança da FC Porto 

SAD, pela prática de uma (1) infração disciplinar p. e p. no artigo 141.º do RDLPFP21 

[Inobservância de outros deveres], por violação do disposto no artigo 55.º, n.º 5, al. c) 

do RCLPFP21, em sanção de multa no montante de 918,00€ (novecentos e dezoito 

euros).  

(g) Condenar o arguido Manuel Silva (colete azul n.º 02), elemento de apoio às ações 

promocionais da FC Porto SAD, pela prática de uma (1) infração disciplinar p. e p. no 

artigo 131.º, n.º 1 [Agressões], ex vi do artigo 171.º, n.º 1 do RDLPFP21 [Remissão para 

os factos dos agentes desportivos], em sanção de suspensão de 75 (setenta e cinco) 

dias e, acessoriamente, em sanção de multa no montante de 3060,00€ (três mil e 

sessenta euros).  

(h) Condenar o Arguido Cláudio Filipe Nova (colete azul n.º 05), elemento de apoio às ações 

promocionais da FC Porto SAD, pela prática de uma (1) infração disciplinar p. e p. no 

artigo 131.º, n.º 1 [Agressões], ex vi do artigo 171.º, n.º 1 do RDLPFP21 [Remissão para 

os factos dos agentes desportivos], em sanção de suspensão de 75 (setenta e cinco) 

dias e, acessoriamente, em sanção de multa no montante de 3060,00€ (três mil e 

sessenta euros).  

(i) Condenar o arguido Carlos Elias (colete azul n.º 03), elemento de apoio às ações 

promocionais da FC Porto SAD, pela prática de uma (1) infração disciplinar p. e p. no 

artigo 131.º, n.º 1 [Agressões], ex vi do artigo 171.º, n.º 1 do RDLPFP21 [Remissão para 

os factos dos agentes desportivos], em sanção de suspensão de 75 (setenta e cinco) 

dias e, acessoriamente, em sanção de multa no montante de 3060,00€ (três mil e 

sessenta euros).  
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(j) Absolver o Arguido Matheus Reis Lima, jogador da Sporting CP SAD, da prática da 

infração disciplinar p. e p. no artigo 145.º, n.º 2, al. b) do RDLPFP21 [Agressões] do 

RDLPFP21. 

 

Processo disciplinar n.º 112 - 2021/2022 

O processo disciplinar foi instaurado a 17.05.2022 e remetido à Comissão de Instrutores da Liga 

a 20.05.2022, por factos ocorridos no jogo n.º 21209 (204.01.153), entre a Clube Football Estrela 

SAD e a Sport Lisboa e Benfica, Futebol SAD-B, realizado no dia 29 de novembro de 2021, a 

contar para Liga Portugal 2. 

 

Concluída a instrução do processo, cuja direção e encerramento é regulamentarmente da 

competência da Comissão de Instrutores da Liga, esta última remeteu o processo ao Conselho 

de Disciplina no dia 21.06.2022, contendo acusação contra André Filipe Morais Geraldes pela 

prática de uma infração disciplinar p. e p. nos termos do disposto no artigo 141.º [Inobservância 

de outros deveres] do RDLPFP, por violação dos deveres previstos no artigo 19.º, n.º 1 [Deveres 

e obrigações gerais] do RDLPFP e no artigo 51.º, n.º 1 e 2 [Deveres de correção e urbanidade dos 

intervenientes] do RCLPFP; Humberto José Lopes Gomes e António Carlos Pessoa Alves pela 

prática, cada um, uma infração disciplinar p. e p. no artigo 141.º [Inobservância de outros 

deveres], aplicável ex vi artigo 171.º, n.º 1.º, por violação dos deveres previstos no artigo 19.º, 

n.º 1 [Deveres e obrigações gerais], todos do RDLPFP e no artigo 51.º, n.º 1 e 2 [Deveres de 

correção e urbanidade dos intervenientes] do RCLPFP. 

 

A audiência disciplinar realizou-se no dia 05.07.2022. 

 

No dia 19.07.2022, decidiu o Conselho de Disciplina condenar o Arguido André Filipe Morais 

Geraldes pela prática da infração p. e p. pelo 141.º, n.º 1, do RDLPFP [Inobservância de outros 

deveres], na sanção de multa no montante de € 800,00 (oitocentos euros) e absolver os Arguidos 

Humberto José Lopes Gomes e António Carlos Pessoa Alves dos ilícitos pelos quais vinham 

acusados. 
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Cidade do Futebol, 19 de julho de 2022 

A Secção Profissional do Conselho de Disciplina da FPF. 


